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УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ (м.Київ, Україна) і ЛОДСЬКА ПОЛІТЕХНІКА (м.Лодзь, 
Польща), виходячи з спільного прагнення розвивати творчі та ділові зв'язки 
між колективами вищих навчальних закладів, які ведуть підготовку спеціалістів 
для харчової та переробної галузей народного господарства і базуючись на 
досягнутих успіхах в організації навчально-методичної та науково-дослідної 
роботи вважають доцільним здійснювати співробітництво за такими 
напрямами: 

1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

З метою об'єднання зусиль договірних сторін з навчально-методичної 
роботи та педагогічної діяльності передбачити: 

1.1 Обмін досвідом роботи з питань удосконалення форм і методів 
навчального процесу, розробки навчальних та навчально-
методичних підручників, посібників та програм з проведення 
практичних та лабораторних занять, курсових та дипломних робіт. 

1.2 Проводити спільні наукові дослідження в галузі вдосконалення і 
інтенсифікації навчално-методичної роботи, вивчати і 
впроваджувати в навчальний процес передовий досвід використання 
комп'ютерних технологій, технічних засобів навчання. 

1.3 Здійснювати періодичний обмін висококваліфікованими 
викладачами з метою читання лекцій з окремих дисциплін, 
зближення змістів та методик викладання. 

1.4 Запровадити обмін студентами для проведення виробничої практики 
на передових підприємствах відповідних галузей харчової та 
переробної промисловості. 

2. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

2.1 Проводити спільні науково-дослідні роботи з розробки нових 
енерго- та ресурсозберігаючих технологій, ефективного обладнання, 
технологій продуктів оздоровчого та профілактичного призначення. 

2.2 Здійснювати обмін науково-педагогічними співробітниками для 
проведення спільних досліджень, наукових консультацій, 
проведення спільних семінарів та інш. за окремими робочими 
програмами. 

2.3 Надавати інформацію про тематику наукових досліджень, про 
проведення науквих конференцій та симпозіумів, запрошення для 
участі в подібних заходах. 



2.4. Створити спільні авторські колективи з метою підготовки монографій, 
підручників, наукових статей, збірників, навчальних і методичних 
посібників. 

2.5. З метою підготовки висококваліфікованих спеціалістів для народного 
господарства та науково-педагогічних кадрів здійснювати обмін 
студентами, аспірантами та докторантами для проведення практичних та 
наукових досліджень з передових наукових напрямків. 

2.6. Встановити постійний зв'язок між науковими бібліотеками, 
систематично обмінюватися новою науковою і методичною літературою. 

3. КУЛЬТУРНІ ЗВ'ЯЗКИ 
3.1. При можливості здійснювати обмін колективами студентської 

самодіяльної творчості, представників студентських організацій по 
обміну досвідом роботи. 

3.2. Проводити обмін досвідом в галузі розвитку культурних та фізичних 
здібностей студентів. 

4. УМОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА 
4.1. Безпосереднє співробітництво здійснюється згідно робочих програм. 
4.2. Робочі програми передбачають конкретну тематику спільної діяльності і 

складаються на основі пропозицій обох сторін. 
4.3. Тематика та терміни дії робочих програм узгоджуються обома 

договірними сторонами. 

5. ФІНАНСУВАННЯ 
5.1. Фінансові умови співробітництва визначаються відповідними статтями 

робочих програм і здійснюються на принципах безвалютного обміну. 
5.2. Сторона, яка направляє своїх співробітників бере на себе витрати, 

пов'язані з переїздом, і забезпечує необхідну медичку допомогу. 
Сторона, яка приймає запрошених бере на себе витрати по забезпеченню 
житлом та безкоштовним харчуванням. Якщо запрошення представника 
вузу-партнера відбувається за ініціативою однієї з сторін, то сторона, що 
запрошує бере на себе всі витрати, пов'язані з відрядженням і 
перебуванням запрошених спеціалістів за індивідуальною програмою. 
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6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПРОЛОНГУВАННЯ УГОДИ 

6.1 Угода підписується безстрокова, дія її визначається термінами 
робочих програм. 

6.2 Угода вступає в дію з моменту її підписання керівниками вузів. 

6.3 Угода може бути доповненя окремими статтями за узгодженням 
вузів, що співпрацюють. 

6.4 Розторгнення угоди може бути здійснене за заявою однієї з сторін, 
не пізніше, як за три місяці з дня заяви. 

Угода складена у двох примірниках, кожний українською та польською 
мовами і має однакову силу для обох сторін. 
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